
 عبد أنا إنما( :قال ذاوهل ؛والرسالة العبودية هي والسالم الصالة عليه الرسول أوصاف وأفضلو....التحدي 

 وصف يف الشاعر قال وهلذا ؛العابد ا يتلذذ واملعظم للمحبوب التذلل وهي والعبودية )ورسوله عبد اهللا فقولوا

   :حمبو بته

  ئيأسما شرفأ نهإف               عبدها بيا إالني تدع ال                             

 من باهللا نعوذـ  إليه ىانتم ئه حيثأمسا شرفأ عندههو  هذا نأل ؛فالن عبد يا قل وفالن فالن تقل ال أي 

 بسورة فأتوا عبدنا ىعل(( ؛والرسالة العبودية وصفان والسالم الصالة عليه الرسول أوصاف اشرف ذاإ اخلذالن؛

 بسورة تأتوا أن نتحداكمالقرآن فإننا  هذا من شك يف كنتم إذا يعين ؛التحدي به يقصد أمر ائتوا )) مثله من

 أنزلنا الذي مثل أي مثله من وحيتمل بشر من أي والسالم الصالة عليه حممد مثل من حيتمل ،مثله من واحدة

 عليه الرسول به جاء ما مثل من بشيء يأيت أن بشر ألي ميكن ال إذ ؛صحيح وكالمها ؛جنسه من أي عبدنا ىعل

 القرآن هذا بمثل يأتوا أن ىعل والجن اإلنس اجتمعت لئن قل((  :تعاىل اهللا قال قد بل أبدا والسالم الصالة

  .))ظهيرا لبعض بعضهم كان ولو بمثله يأتون ال

 باأللوهية هلم تشهدون الذين ))كمء شهدا وادعوا(( )) اهللا دون من كمء شهدا وادعوا مثله من بسورة تواأف((  

 ؛واملعبود العابد ىيتحد أن التحدي من يكون ما غاية وهذا ؛كمنليساعدو  ادعوهم اهللا تعبدون كما وتعبدوم

 إن(( اهللا ىسو  امم أي ))اهللا دون من كمء شهدا وادعوا(( مثلهمن  بسورة يأتوا أن واملعبودين العابدين ىحتد

   .مثله من بسورة يأتوا فلن واملساعدين املعاونني من أتوا مهما ميكن ال نهأ :هذا لىع واجلواب ))صادقين كنتم

 وهي ))تفعلوا لم فان(( :قال ملا ))النار فاتقوا تفعلوا ولن(( مثله من بسورة تأتوا مل فان أي ))تفعلوا لم فان(( 

 النار فاتقوا (( مستحيل شيء هذا نأل ؛تفعلوا أن حتاولوا ال يعين ))تفعلوا ولن(( :بقوله طماعهمأ قطع شرطية

 فتعارضوا تفعلوا مل إن :يعين ))تفعلوا لم إن(( :وهو الشرط جواب يف واقعة هنا الفاء ))الناس وقودها التي

 عليه اهللا ىصل حممد ىعل نزلأ مبا يؤمنوا أن إال النار به يتقون ما جيدوا ومل ؛النار اتقوا مثواكم فالنار مبثله القرآن

   .وسلم

 ))وقودها(( مبتدأ خرب والناس مبتدأ وقود؛ للنار صفة موصول اسم اليت )) والحجارة الناس وقودها التي((

 و حترقهم فالنار ؛واحلجارة الناس هم النار وقود اآلخرة يف الدنيا نار يف مثال كاحلطب الشجر به يوقد ما الوقود

 ألم أصنام :يعين املعبودة احلجارة ا املراد إن :العلماء بعض قال )) الحجارة (( ـ العافية اهللا نسالـ  م بلتهت

 حصب اهللا دون من تعبدون وما إنكم((  :تعاىل قال كما النار يف معهمهذه تكون  فأصنامهم األصنام يعبدون

 اهللا نسال،  تربد وال النار حر ا يزداد ـ  باهللا والعياذـ  نارية حجارة احلجارة إن :وقيل)) واردون لها أنتم جهنم



 عزوجل اهللا خلقها اليت املوقودة واحلجارة املعبودة احلجارة وهذا هذا املراد يكون أن من مانع ال ولكن ـ العافية

 ومعىن وجل عز اهللا هو هلا واملعد النار ىعل يعود املسترت الضمري أعدت ))للكافرين أعدت(( ؛النار ا لتوقد

  .  ذلك غريب أو باأللوهية أو بالرسالة كفر سواء كافر لكل أي ))للكافرين(( :وقوله للشيء التهيئة اإلعداد

 من يؤخذ كله اقرأ ؟لقوله ؛وسلم عليه اهللا ىصل رسوله عن تعاىلسبحانه و  اهللا دفاع بيان أوال :فوائد اآلية هذه يف

   ؟حدد اآليات هذه

  .)) يعين أن عبدنا ليس ممن يشك فيه إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا(( الطالب :

 فاهللا ؛للتحدي هنا األمرألن  ؛الداللة وجه هذا )) مثله من بسورة تواأف(( مما نزلنا على عبدنا ؛نعم :الشيخ 

  .والسالم الصالة عليه الرسول به جاء ما ىعل مبعارض يأتوا أن هؤالء ىيتحد عزوجل

 مل من نأل ؛احلرية غاية هي وجل عز هللا والعبودية ؛بالعبودية لوصفهصلى اهللا عليه وسلم  النيب فضيلة : ومنها 

 كما ؛واهلوى الشيطان عبد للعبادة املستحق هو الذي وجل عز اهللا يعبد مل فإذا ؛أن يعبد غريه فالبد اهللا يعبد

  : نونيةال يف اهللا رمحه قيمال ابن قال

  .والشيطان النفس برق وبلوا    له خلقوا الذي الرق من ربواه                   

 كالموال كالم القرآن أن :اهللا كالم هنو ك ووجه ))نزلنا مما(( :لقوله اهللا كالم القرآن أن: اآلية هذه فوائد ومن 

 خملوق القرآن أن ىادع من أن نعرف وذا ؛تكلمامل وصف فهو وجل عز اهللا عن ةائنب وتكون ختلق أجساما ليس

 ،عليه مردود فقوله ذلك أشبه وما)) الذكر إليك أنزلنا((  :وقال))  عربيا قرآنا جعلناه إنا(( إن اهللا قال: وقال

 ثمانية األنعام من لكم وأنزل((  :وقوله)) شديد بأس فيه الحديد وأنزلنا((  :تعاىل قوله مثل يف له حجة وال

 بنفسها القائمة األعيان بني الفرق دوجو ل فيه حجة ال هذا كل))  والنور الظلمات جعل((  :وقوله))  أزواج

  . بنفسها قائمة ليست اليت األوصاف وبني لنفسه اهللا اهيفضي اليت

 علو ذلك من لزم؛ عنده من منزل نهأو  كالمه القرآن أن تقرر إذا نهأل ؛وجل عز اهللا علو :اآلية فوائد ومن 

 ،والسنة ،الكتاب:وهي األدلة من أنواع مخسة له ذكرنا أن وسبق ؛عقلي فطري أمر وجل عز اهللا وعلو ؛به تكلمامل

   .والفطرة ،والعقل  ،واإلمجاع

 كفار أن مع وجل عز اهللا إىل عبوديته بإضافة تشرف عليه الصالة والسالم الرسول نأ ذكرمت :قائل قال نإف 

 الرحمن آتي إال واألرض السموات في من كل إن((  :تعاىل اهللا قال كما تعاىل هللا عبيد قلاخل وفجار قلاخل

 هذه ؛القدرية الكونية العبودية وهي عامة عبودية متعددة معان هلا العبودية إن :يقال هذا عن فاجلواب ؟  ))عبدا

 ما فيهم يفعل اهللا أن مبعىن هللا عبد والفاجر فالكافر ؛العبودية ذه خيضع أن إال ألحد ميكن وال حدأ لكل شاملة



 أن ميكن  اخلاصة هذه مث ؛شريعته واتبع باهللا آمن مبن خاصة عبودية الطاعة وهي وهي خاصة وعبودية ؛يشاء

 والشهداء الصديقني عبودية غري الرسل فعبودية؛ خصأ خاصة ىلإو  عامة خاصة إيل أيضا نقسمت إا نقول

   .خصأو  أكمل األوىل ؛والصاحلني

 اهللا ىحتد وقد ))بسورة(( :قولهل قصرية كانت ولو بسورة حىت معجز القرآن أن: الكرمية  اآليةهذه  فوائد ومن 

 تاجتمع ولو القرآن هذا مبثل حدأ يأيت لن نهأ خربأو  ؛مثله سور بعشر يأتوا نأو  ،مثله بسورة يأتوا أن عزوجل

 يقولون أم((  :تعاىل اهللا قال يأتون ال واحدة جبملة ولو يعين مثله حبديث يأتوا أن نعلم ما قلأو  ؛واجلن اإلنس

 هذا ىوعل ؛قل نإو  اجلملة ىعل يطلق واحلديث)) صادقين كانوا إن مثله بحديث فليأتوا يؤمنون ال بل تقوله

                                                          .حبديث ،بسورة ،منه سور بعشر ،كله بقرآن :أوجه أربعة ىعل التحدي كوني

 كأنه ؛فقط حتدوا لو امم ذال شدأ وهذا هم؛معبودي مع هلةلآل العابدين هؤالء حتدي : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

   .وعارا وخزيا وإذالال ذال يكون ما شدأ وهذا ؛مثله من بسورة ائتوا وآهلتكم نتمأ يقول

 هذه ويف ))تفعلوا ولن(( :لقوله ؛اهللا كالم حدأ يعارض أن ميكن ال نهأ: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن         

 لكن القرآن مبثل يأيت أن ىعل قادر طبيعته مبقتضي البشر أن مبعىن ،بالصرفة قال من لقول حجة :حجتان اجلملة

ه.                       يريدون ال حبيث معارضته عن همصرف اهللا أن وهو مانع وجد لكن؛ ممكنة التحدي فأداة هذا ىوعل ؛عنه صرف

 وهذا القرآن يعارضوا أن وباستطاعتهم صرفوا أم ال طبيعتهم ىمبقتض يفعلوا لن أم :الثانية احلجةوالقول الثاين 

 يأتوا أن ميكنه نهأ إذ ؛معجزة بذاته القرآن أن ىعل يدل ال األول حتمالاال أو األول القول نأل ؛املتعني هو القول

 ال بنفسه اإلنسان أن الصواب بل خطأ هذا نقوللكن و  ؛فيه يفكروا ومل هذا إىل يلتفتوا ومل صرفهم اهللا لكن مبثله

 اهللا مياثل أن ميكن ال البشر أن فكما املتكلم صفة والكالم اهللا كالم القرآن نأل ؛القرآن مبثل يأيت أن يستطيع

 يسموم مبا ويأتون النبوة يدعون الذين كان وهلذا ؛مستحيل أبدا بكالمه اهللا مياثل أن ميكن فال بصفاته تعاىل

 ))تفعلوا لن(( فالصواب أن قوله: إذا. وغريه كذابال مسيلمة ذكر عني كما اوهزؤ  للعباد مسخرة كانوا ،ناآقر 

 نأ قلنا ما وجهو  ؛البشر طبيعة ىمبقتض عاجزون أنكم املعىن بل تفعلون وال ذلك عن ستصرفون :معىن ليس

 والقدرة العلم يف اهللا صفات عن مياثلون ال البشر أن فكما وجل عز اهللا كالم والقرآن املتكلم صفة الكالم

                                                               . الكالمب تعاىل اهللا اثلمي أن ميكن ال فكذلك ذلك وغري والبصر والسمع

         )).                        التي النار فاتقوا : (( لقوله ؛النار مأواه نإف القرآن يعارض أن أراد من أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

 وهي حترقهم الوقت نفس يف فهي ؛باحلطب النار توقد كما للنار وقود الناس نأ :أيضا الكرمية اآلية فوائد ومن

 ا حيرقون أم :والثاين ؛دهاتوق مادة هم أم :األول الوجه :وجهني من عليهم العذاب فيشتمل ؛م توقد أيضا



 ومن                                                                                                              .

 :قوله يف االحتمالني حدأ ىعل النار يف وطرحها آهلتهم لالبإذ الكفار هؤالء إهانة : الكرمية اآلية هذه فوائد

 املعبودين هؤالء احرق فإذا ىأذ يصيبه أن ويغري يعبده كان من ىعل يغار اإلنسان أن املعلوم من ))الحجارة((

   .وخزيهم إذالهلم  متام من ذلك نإف العابدين أمام

 ،ماض فعل الرتكيب هذا أن ومعلوم ))أعدت(( :لقوله اآلن موجودة النار أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 وسلم عليه اهللا ىصل النيب نإف السنة عليه دلت أمر وهذا ؛الشيء وجود ىعل يدل واملاضي ماض فعل اجلملة

 ىورأ النار يف أمعائه أي هبقص جير اخلزاعي حلي بن عمرو ىرأ فيها يعذبون أهلها ورأى والنار اجلنة عليه عرضت

 فيها ىورأ ؛األرض خشاش تأكل أرسلتها وال أطعمتها تكن فلم جوعا ماتت حىت اهلرة حبست اليت املرأة

 به مر إذا الطريق ذا  احلجاج يسرق كان الرأسدقيق   عصا أي جنحم معه رجل وهو يعذب جناحمل صاحب

 هوالذي جناحمل هذا واهللا جناحمل جذبه الذي أن ىدعا بذلك حلر ال صاحب تفطن نإف جنباحمل مجذ جاجاحل

  .  جهنم نار يف جنهحمب باهللا والعياذ يعذب فكان ؛ىومش أخذه يتفطن مل نإو  ،جذب

 بعضهم وذكر ؛تفىن وال ىتبق أا ىعل السلف إمجاع العلماء بعض ذكر ؟تفىن وأ باقية النار هل مث         

 يف وجل عز اهللا كتاب من هذا ىعل والدليل ؛اآلبدين بدأ ىتبق أا والصواب ؛تفىن أا السلف بعض عن خالفا

 قوله فهي النساء سورة يفاآلية اليت  أما ؛اجلن سورة و األحزاب سورة و النساء سورة يف القرآن من آيات ثالث

  هات اآلية من أوهلا زكي؟

 خالدين جهنم طريق إال طريقا لهم  ليهدي وال لهم ليغفر اهللا يكن لم وظلموا كفروا الذين إن((  الطالب :

  )) يسيرا اهللا ىعل ذلك وكان أبدا فيها

 الكافرين لعن اهللا نإ((  مفيك اهللا بارك شاركونا املؤخر األحزاب سورة يف واليت. فيك اهللا بارك أحسنت الشيخ :

  ؟ هات اآلية من أوهلااجلن سورة يف واليت))  نصيرا وال وليا  يجدون ال أبدا فيها خالدين سعيرا لهم وأعد

  )) أبدا فيها خالدين جهنم نار له نإف ورسوله اهللا يعص ومن((  الطالب :

 حىت ؛كالم اهللا كالم بعد وليس))  أبدا فيها خالدين جهنم نار له فإن ورسوله اهللا يعص ومن((  :الشيخ  

 من هذا أن ذكر قيمال بنال شفاء العليل كتاب ىعل اهللا رمحه سعدي بن الرمحن عبد لشيخنا تعليقا ذكرأ ينإ

 مع النار بفناء القول ىعل األدلة ذه يستدل اهللا رمحه املؤلف أن كيف ،نبوة صارم ولكل كبوة جواد لكل باب

 النار نأب للقول القوة ذه األدلة يسوق هأن ! اهللا رمحه قيمال ابن ىعل يبر غ صحيح وهو ؟واضح  فيها األمر أن

 ابن تاكبو  من وهذه، نبوة صارم ولكل كبوة جواد لكل املسألة هذه يف شيخنا قال كما حال كل ىوعل ؛تفىن



 املخلد كان إذا ألنه ؛اآلبدين بدأ باقية النار أن به مقطوع عندي وهو فيه شك ال الذي والصواب اهللا رمحه قيمال

 النار تكون أن بد فال أبديا سكونه كان إذا الدار ساكن نأل ؛مؤبدة هي تكون أن لزم أبديا ختليدا خيلد فيها

 يف كقوله فهي))  ربك شاء ما إال واألرض السماوات دامت ما فيها خالدين((  :تعاىل قوله وأما ؛أبدية أيضا

 اجلنة أهل كان ملا لكن)) ربك شاء ما إال واألرض السماوات دامت ما فيها لديناخ((  اجلنة أصحاب

 أهل عذاب كان وملا))  مجذوذ غير عطاء((  :فقال منقطع غري الفضل هذا أن بني ومنة فضال وثوام نعيمهم

 املعىن وليس)) يريد لما فعال ربك إن(( :اآلية آخر يف قال عزوجل للرب املطلقة والسلطة العدل باب من النار

 مادامت فيها بقوا إمنا أم املعىن ال النار يفين سوف أو ،النار من خيرجهم سوف أم يريد ملا فعال ربك إن

  . كاملةال سلطةال له الذي وجل عز اهللا فعل ىمبقتض  اهللا شاء ما إال واألرض السماوات

 العصاة من دخلها من وأما  ))للكافرين أعدت(( :لقوله للكافرين دار النار أن : الكرمية اآليةهذه  فوائد ومن 

 دار هي بل هلم دارا النار ىسمت فال ؛منها خيرجوا أن البد وكالضيوف كالزوار فيها فهم فيها يبقون ال فإم

 مبنة أو بشفاعة ماإ منها خيرج مث اهللا شاء ما فيها يعذب نهإف عنه اهللا يعف مل إذا صياالع املؤمن أما ؛فقط للكافر

 ؛آمني ـ منها وإياكم اهللا أجارين ـ منها خيرجون فال هلم أعدت فقد أهلها هم الذين النار أهل أماو  ؛وفضل اهللا من

 أن قبل لكن ))الصالحاتا وعملو  آمنوا الذين وبشر((  :قال النار ألهل الوعيد هذا وتعاىل سبحانه ذكر وملا

   . تفسريها صدر يف حنن اليت اآلية نتجاوز

 األنبياء عن عزوجل اهللا ىحك ثانيا ؛واحدة هذه البشر عجزأ وكيف ؟ القرآن يف اإلعجاز وجه ما قائل قال إذا 

 ؛معجزا هؤالء قول كونفي عنه حكيت من قول يكحت احلكاية وهذه ؛أقواال عنهم ىحك دهمانع ومن والرسل

 فرعون عن اهللا هحيكي هذه))  المسجونين من ألجعلنك غيري إلها اتخذت لئن((  ى:ملوس قال فرعون مثال

  ؟عزوجل اهللا قول هو اإمن واإلعجاز ؟ معجزا فرعون قول كان فكيف ؛فرعون قول من؟ قول القول فيكون

 والبالغة األسلوب حيث من إعجازه وجوه جبميع  معجز كان نهأ معجزا؟ كان ذامبا األول ىعل اجلوابف

 إطالقا ميله وال ثالثةالو  يومنيال يف خيتتم ورمبا ومساء صباحا القرآن يقرأ اإلنسان ؛قراءته يف امللل وعدم والفصاحة

 له ظهر تدبرب أهقر  كلما اإلنسان نإ حبيث معجز نهأ :ثانيا ؛كرر القرآن ملي كما املتون من متنا كرر لو لكن

   . حقيقة تدبر ملن وهذا األوىل ةاءبالقر  له يظهر مل ما الثانية ةءبالقرا

 من تجري جنات لهم أن تاالصالحا وعملو  آمنوا الذين وبشر((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ   الطالب :

 أزواج فيها ولهم متشابها به وأتوا قبل من رزقنا الذي هذا قالوا رزقا ثمرة منمنها  رزقوا كلما األنهار تحتها

   .)) خالدون فيها وهم مطهرة



 ))الصالحات وعملوا آمنوا الذين وبشر(( :وتعاىل تبارك اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ  الشيخ :    

 به املؤمنني وعد ذكر وسلم عليه اهللا ىصل للرسول املكذبني الكافرين وعيد ذكر ملا اهللا أن قبلها ملا  اآلية مناسبة

 إذا اإلنسان نأل ؛بالسرور املخاطب بشرة لتغري بذلك تومسي ؛يسر مبا خباراإل هي والبشارة ))وبشر((  :فقال

 :تعاىل كقوله يسوء مبا خباراإل يف البشارة تستعمل وقد ؛صدره وانشرح نفسه وطابت وجهه استنار يسره مبا خربأ

 لكن ؛باخلري لمبشرينل حيصل ما ذا شارةبال من هلم حيصل ألنه ماإو ، م كما ماإ)) أليم بعذاب فبشرهم(( 

 يف تعاىل كقوله م التهكم باب من هذا فيكون العذاب من به يبشرون مبا يؤمنون ال ألم وذلك قربأ األول

 وبشر((   )) .الكريم العزيز أنت نكإ ذق الحميم عذاب من رأسه فوق صبوا ثم((  :القيمة يوم عذام

 ؛اخلطاب إليه وجهتي من لكل أو والسالم الصالة عليه للرسول إما ))بشر((: قوله يف واخلطاب ))آمنوا الذين

 جيب مبا آمنوا الذين ))آمنوا الذين(( :وقوله ؛جنات هلم نأب الصفات ذه اتصفوا من املخاطب أيها بشر يعين

 باهللا اإليمان( :بأا ؛اإلميان أصول والسالم الصالة عليه الرسول بني وقد ؛ورسوله به اهللا خربأ مما به اإلميان

 بل ،ا التصديق جمرد األشياء ذه اإلميان ليس لكن )وشره خيره والقدر اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته

 يعمل اإلنسان أن اإلميان مثرة فهو ))الصالحات وعملوا(( :قوله وأما ؛اإلميان صح ملا وإال وإذعان قبول من البد

 اهللا لرسول واإلتباع هللا اإلخالص :مها أساسني ىعل بنيت اليت هي الصاحلات واألعمال ؛الصاحلات األعمال

 عن الشركاء ىأغن أنا( :القدسي ديثاحل يف تعاىل اهللا لقول فاسد فهو فيه إخالص ال فما ؛وسلم عليه اهللا ىصل

 ؛يقبل ال أيضا مردود فهو إتباع ىعل يكن مل وما) وشركه تركته غيري معيفيه  أشركعمل عمال  من الشرك

 خالصا كان ما ؟أيش الصاحلف إذا) رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من(  :وسلم عليه اهللا ىصل النيب لقول

 لهم أن (( :قال  ؛صوابا لصااخ كان ما :قال نهأ اهللا رمحه عياض بن فضيل عن ويذكر ؛اهللا شريعة فيه متبعا هللا

 تحتها من تجري جنات(( عزوجل اهللا عند من؟ عند هلم أن به بشرامل هذا )) األنهار تحتها من تجري جنات

 نفس تعلم فال((  :تعاىل اهللا لقول ؛نوالك احلقيقة يف هختالف لكنها االسم يف الدنيا ما يف توافق جنات ))األنهار

 نأب تصورن أن األحوال من حال بأي أبدا جيوز ال وهلذا))  يعلمون كانوا بما جزاء أعين قرة من لهم أخفي ما

 وغريها والثمار واألشجار الغابات من الدنيا يف كان مهما يعين األمر كان مهما الدنيا جنات تشبه اجلنات هذه

 قرة من لهم أخفي ما نفس تعلم فال((  :تعاىل لقوله ؛لذلك مماثال املتقني به اهللا وعده ما يكون أن ميكن ال نهإف

 عين ال ما الصالحين لعبادي أعددت(  :القدسي حديث يف تعاىل ولقوله))  يعملون كانوا بما جزاء أعين

                                                                                     .)بشر قلب ىعل خطر وال سمعت أذن وال رأت

 أشجارها حتت من :العلماء قال ))تحتها من(( و ))تجري(( فاعل ))األنهار(( )) األنهار تحتها من تجري((



 حتت من جتري لكنها ؛منها فائدة ال سطحها من أسفل من ألا ؛ال سطحها من أسفل من وليس وقصورها

 فيها اإلنسان دجي والقصور األشجار حتت من كانت إذا األار هذه يجر أحسن  وما ؛والقصور األشجار هذه

 وعد التي الجنة مثل((  :تعاىل قال كما أنواع أربعة أا تعاىل اهللا بينها األار وهذه ؛يتناوهلا أن قبل لذة

 من وأنهار للشاربين لذة خمر من وأنهار طعمه يتغير لم لبن من وأنهار آسن غير ماء من نهارأ فيها المتقون

 األمطار من ليس واملاء اخلمر وكذلك إبل وبدون بقر وبدون حنل بدون وجل عز اهللا خيلقها))  ىمصف عسل

   .آمني.قدير شيء كل ىعل نهإ منها وإياكم حيرمين ال أن اهللا أسألـ  ابتداء وجل عز اهللا خلق هو بل والعيون

 هذه من أي منها أعطوا أي ))رزقوا(( )) رزقا ثمرة من منها رزقوا كلما األنهار تحتها من تجري ((      

 ،احلجم يف يشبهه ،سبق ما يشبه ألنه )) قبل من رزقنا الذي هذا قالوا (( عطاء أي ))رزقا ثمرة من((، الثمار

أيش؟ و  لوا يف سبق ملا ةمشا اإلنسان يظنها حسية أشياء هذه كل ؛امللمس يف يشبهه ،اللون يف يشبهه

 وما ؛ختتلف ))متشابها به واتوا((: قال وهلذا عظيما اختالفا ختتلف ال، املذاق يف لكن ؛وملمسها حجمهاو 

 عظيما اختالفا خيتلف الطعم وإذا ذاقها فإذا ،واحد شيء وكأا يراها الفاكهة هذهإذا رأى  لإلنسان وألذ أمجل

 متشابها به تواأو (( واحد والشكل العظيم تباينامل هذا يكون كيف وتعجبا ولذة الفاكهة هلذه حركة نفسه يف جيد

 وهذه خالص حلو هذه وإذا ذقتها إذا مث سواء وملمسها سواء حجامهاوأ سواء ألواا فاكهة لك قدم لو وهلذا ))

 (( خمتلفا كان أو سواء حد ىعل كانت لو مما أكثر لذة شيء جتد حامضة وهذه باحلموضة مقرون حلو يعين مز

 ؟ ىأت من الإو  ىآت من ، ىأت من ، األول ؟ األول الإو  يناالث ؟ ىأت من وال ىآت من ))أتوا(())  متشابها به تواأو 

 ))به أتوا(( :قال لكن ؛به أوتوا :لقال األول من كان لو ألنه ))به أتوا(( الثاين ،الثاين من أخي، يا ال ؛أول من

 ؛يكون مبا علمأ واهللا اآلن نار ضحي الذي هذا أشياء ثالثة يف قلنا ؟أيش يف متشاا ،متشاا به إليهم به جيء يعين

   . فرق ال هذا هو هذا لصار املذاق يف اتفق لو ألنه ؛ال املذاق يف لكن وامللمس واحلجم اللون يف

 اآليات مجيع يف تأملها األزواج ذكر الفاكهة اهللا ذكر إذا اهللا سبحان )) مطهرة أزواج فيها ولهم ((         

 شغل في اليوم الجنة أصحاب إن((  الرزق وهذا العطاء هذا يف يتفكهون وأزواجهم هم يكونون ألم ؟يشأل

 تفكه كله هذا نأل؛ ذا هذا يقرن اهللا أن فتجد)) تكئونم األرائك ىعل لظال في وأزواجهم هم فاكهون

 نأل ؛ثاين نوع من آخر تفكه وهذا واملطعم املذاق يف تفكه هذا آخر نوع من تفكه وهذا نوع من تفكه هذا لكن

 ملا لكن زوجة فرد لكل الإو  ؟أزواج واحد لكل املعىن هل ؛مجع أزواج ))أزواج فيها ولهم (( النعمة تتم بذلك

 الزوج ويطلق زوج مجع زواجاألو  ؛متعددة أزواج له اآلخرة يف اإلنسان نأل ؛األول ؟ باجلمع اجلمع بلو ق مجعا كانوا

 يف لكن))  أزواجكم ترك ما نصف ولكم((  :تعاىل اهللا قال وللرجل للمرأة زوج يقال وهلذا ؛واألنثى الذكر ىعل



 أزواج فيها ولهم (( املرياث قسمة عند الرجل وبني بينها فرقا ؛ىنثباأل التاء يلحقون صاروا الفرضيني اصطالح

 يف زوج هلا يكون نعم ؟ اآلخرة يف زوج هلا يكون تتزوج مل صغرية وهي ماتت املرأة كانت إذا طيب )) مطهرة

 أهل من دخلها من عن فضل اجلنة يف يبقي ألنه ؛وجل عز اهللا شئهمني من من وإما الدنيا أهل من إما ،اآلخرة

                                                                                .ورمحته بفضله اجلنة فيدخلهم أقواما هلا اهللا فينشئ الدنيا

 نفاس وال حيض الو  غائط وال بول ال القذر ىذاأل من مطهرة فهي ؛والباطن الظاهر طهارة يشمل  مطهرة: وقوله

 كالغل ةالباطن راقذاأل من أيضا مطهرة ؛حسي ظاهر شيء كل من مطهرة ؛خبر وال عرق وال ستحاضةا وال

 خبالف باطين أو ظاهري ىأذ أو قذر كل من ؛شيء كل من مطهرة ؛ذلك وغري والبغضاء هيةاوالكر  واحلقد

 ؛مثلها فزوجها فزوجها؟ هذا من تطهر مل إذا ألا ؛الذكور ألزواجهم متاما مناسبة الدنيا أزواج لكن ؛يانالد أزواج

 خالدون أم  النعمة متام وهذا )) خالدون فيها وهم مطهرة أزواج فيها ولهم ((مطهر الكل اآلخرة يف ولكن

 تمرضوا فال تصحوا نأ لكم إن(  :احلديث يف جاء كماو  ،منها حيولون وال حوال عنها يبغون ال اجلنات هذه يف

 هلأل يكون نعيم ىعلأ لكن ؛نعيم بذلك فيتم)  أبدا تموتوا فال تحيوا نأو  أبدا تهرموا فال تشبوا نوأ بداأ

 ىالحسن أحسنوا للذين((  :تعاىل اهللا قال كما نعيم ىعلأ هذاوتعاىل؛  اهللا سبحان  اهللا وجه إىل النظر هو اجلنة

  .  اهللا وجه إىل النظر بأا وسلم عليه اهللا ىصل النيب فسرها))  وزيادة

 ))الصالحات وعملوا آمنوا الذين بشر : (( لقوله ؛يسر مبا اإلنسان تبشري مشروعية :هانم فوائد اآلية هذه يف

 اإلنسان يسر امب فالبشارة)) حليم مبغال وبشرناه)) (( الصالحين من نبيا بإسحاق وبشرناه((  :تعاىلاهللا  ولقول

 إنسان يعين ؟تبشره فهل اهللا معصية اإلنسان يسر كان إذالكن  طيب ؛والسالم الصالة عليهم املرسلني سنن من

 مبا البشارة إمنا طيب ؛أبدا نعم؟ سرقت فيما اهللا هنأك اهللا شاء ما تقول تبشره ءجتي ؟نعم سرق سرقة له حصل

 ذا اهللا هنأك فقلت رمضان أدرك لو كما ؟ العبادة مبواسم تبشره أن ذلك من وهل، سيئة عاقبة له وليس يسره

 ؛ذلك أشبه وما عبادتك منك وتقبل العيد ذا اهللا هنأك فقلت الصوم أمت لو أيضا وكذلك ؛نعم اجلواب ؟الشهر

  .السلف عادة من هذا كان وقد به سأب ال نهإف

  . الصاحل والعمل اإلميان :الوصفني هذين مجع ملن إال تكون ال اجلنات أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 والتواصي باحلق والتواصي الصاحل والعمل اإلميان أربعة األوصاف أن ىعل يدل ما الكرمي القرآن يف قائل قال نإف

  ؟بالصرب

 العلل من لعلة العام فرادأ بعض يذكر أحيانا لكن الصاحل العمل من بالصرب والتواصي باحلق التواصي إن :قلنا 

  . األسباب من وسبب



 ))لصالحات وعملوا((: لقوله ناتجلبا ذا يبشر ال فانه سيئا عمال عمل من أن الكرمية: اآلية هذه فوائد ومن

 جهده بادروال  جمتهد غري كان نإو  ؛اإلمث من ويسلم جرأ فله فأخطأ جمتهدا كان فان سيئاعمال  عمل من لكن

 فله أخطأ نإو  أجران فله فأصاب فاجتهد الحاكم حكم إذا( :وسلم عليه اهللا ىصل النيب لقول ؛آمثا يكون نهإف

  .) جرأ

 مهما مأل؛ وأعظم عملوا مما بكثري كربأ الصاحلات عملوا الذين املؤمنني جزاء أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 أيضا كذلك ؛اآلباد بدأ فيه خملدون هم، أبدا ينتهي ال اجلزاء أيش؟ اجلزاء لكن ينتهي حمدود فالعمر وعملوا آمنوا

 عليهم اهللا من إذا لكن ؛تنقصها أشياء يشوا قد ،تعب يشوا قد ،كسل يشوا قد هي يقدموا اليت األعمال

  .  كامل فالنعيم اجلنة فدخلوا

 مجع اتنج نأل ؛فيه داللة ال هذا إن :يقال وقد ))جنات(( :لقوله أنواع اجلنات أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 ولمن((  :تعاىل اهللا قال ،أنواع اجلنات نأب جاء القرآن بل السنة لكن  ))جنات لهم(( :قوله وهو جلمع ةلمقاب

(  :والسالم الصالة عليه النيب وقال ؛فهي أنواع )) جنتان دونهما ومن((  :قال مث))  جنتان ربه مقام خاف

  .) فيهما وما آنيتهما فضة من وجنتان فيهما وما آنيتهما ذهب من جنتان

 املاء نأل ؛الدنيا يف معلوم سبب غري من األار هذه خبلق عزوجل اهللا قدرة متام : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 معروف العسل ؛ينتج أين من معروف اللنب كذلك ؛أسباا معروف املائية األار أسبابه معروف الدنيا يف عندنا

 غري من جتري( أا األثر يف جاء وقد ؛جتري ارأ عزوجل اهللا ئهشني  ؛ال اجلنة يف لكن ؛معروف اخلمر ؟والرابع

 يوجهه ،شاء مبا اإلنسان به يتصرفو  جيري النهر بل متنعه ...... هلا يقام وال حفر هلا حيفر مل يعين أخدود)

   :اهللا رمحه القيم ابن قال ـ اهللا سبحانـ  شاء حيث

   . الفيضان عن ممسكها سبحان   جرت أخدود غري يف أارها                       

 رزقا ثمرة من منها رزقوا وكلما (( متشاة بالرزق ونيؤت أم اجلنة أهل نعيم من أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

  . يأكلون مبا والتلذذ النعيم متام من وهذا )) قبل من رزقنا الذي هذا قالوا

 يثبت ال؟ أو اجلماع فيثبت هذا ىوعل ؛النعيم كمال من نهأو  ؛اآلخرة يف الزواج إثبات :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 مين اجلنة يف ليس وهلذا ؛ال: اجلواب ؟ الدنيا نساء جبماع حيصل الذي ىذاأل حيصل هل اجلماع ثبت إذا ولكن

 منها يتكون اليت املادة ىعل مشتمل املين هذا نأل ؛النسل لبقاء خلقه إمنا عزوجل اهللا هخلق الذي واملين ؛منية وال

 النسل لبقاء حاجة ال ألنه ؛ذلك إىل حيتاجون ال ،ال اجلنة اآلخرة يف يف لكن ؛ولدا تعاىل اهللا بإذن فيخرج اجلنني

 ؛وخيدمهم يعينهم أحد إىل حباجة ليسوا هم مث ؛ال يفىن منهم أحد اآلبدين بدأ يبقون سوف املوجودين أن إذ



 ليجين الشجرة يصعد حدأ إىل أيضا حيتاجون ال هم مث ؛معني من وكأس وأباريق بأكواب معليه طوفت الولدان

 يف الثمرة إىل ينظر الرجل أن :العلماء ذكر حىت))  دان الجنتين وجنا((  فيها تعاىل اهللا قال كما بل مثارها

 الدنيا يف حنن يعين هذا ال تستغربو  ـ  اكرب اهللاـ  يأخذها حىت الغصن منه فيدنوا مثال حيبها نهأ فيحس الشجرة

 يف لكن حمسوسة صالت بغري أو سبب بغري الشيء من يدنوا الشيء أن نشاهد مبعىن الشيء هذا مثل نشاهد

  .  بلغأو  بلغأ اآلخرة

 وقد ؛فيها من يفىن أن ميكن وال تفىن أن ميكن ال اآلباد بدأ فيها خالدون اجلنة أهل أن : الكرمية اآلية فوائد ومن

 دوام عليه ميتنع اهللا إن :قالوا الذين الفلسفة أهل من أنكر من ذلك وأنكر ؛واجلماعة السنة أهل ذلك ىعل مجعأ

 : ـبعضهم قال حىت االنتهاء يف ومعطال االبتداء يف معطال فجعلوا اهللا ـ باهللا والعياذـ  األبد ويف باألزل الفعل

 ىتبق بياكل اللقمة رافعا ىويبق الفناء لحفي فمه إىل لقمته رافع واإلنسان فيها مبا تفىن اجلنة إن ـ باهللا والعياذ

 أهله مع اإلنسان كذلك ؛جمانية بضحكة ىأت العالف نإ :النونية يف قيمال ابن قال كما ،؟نعم ةفاني ويده اللقمة

 أهلها اجلنة حال كل ىعل ؛العافية اهللا نسال ةفاني اآلبدين بدأ معها ىويبق الفناء وقت فيأيت جيامعها زوجته مع

 النار تفىن ال أا :الراجح هوما  املتعني القول ىعل كذلك والنار اآلبدين بدأ السنة أهل بإمجاع فيها خالدون

على  نص اهللا أن بينا وقد ؛عزوجل العاملني رب كالم بنص اآلبدين بدأ باقية وأا تفىن ال أا املتعني القول ىعل

 أهل من تفىن بأا يقول الناس من أحدا أن نظن كنا وما كثرياهذا   وكررنا اهللا كتاب من آيات ثالث يف ذلك

 يرجح أن حاول عنه اهللا عفا القيم ابن كون اهللا رمحه سعدي بن الرمحن عبد شيخنا ربغاست وقد واجلماعة السنة

 كتبه "عظيما وغلطا الجواد هذا من كبوة تعتبر هذه إن ":شيخنا وقال العليل شفاء كتابه يف بفنائها القول

 العلماء من الفحل هذا مثل أن يستغرب اإلنسان أن نهأو  حق شيخنا قاله ما أن شك وال الكتاب هامش ىعل

    . القرآن بنص باطل هأن مع تقويته إىل يذهب لكن اختاره بأنه يصدق مل كان نإو  املذهب هذا تقوية إىل يذهب

  

  

  

 


